
Snerydning...
Så tidligere år - må bestyrelsen konstatere at der stadigvæk er nogle få beboere der 
ikke rydder for sne - hvis det er et problem så spørg naboen om hjælp - men se at få 
ryddet - hvis det bliver anmeldt til politiet koster det en bøde.

I den forbindelse skal bestyrelsen endnu engang gøre opmærksom på at det alene er 
den enkelte beboers ansvar - idet hverken beboernes egen forsikring eller foreningens 
dækker hvis nogen falder og brækker en eller anden legemsdel.
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Som tidligere nævnt inviterer bestyrelsen til den traditionelle nytårfrokost.

Det bliver lørdag den 15. januar 2005 kl. 14:00 i fælleshuset, og som sædvanligt vil der 
blive disket op med alskens lækre delikatesser - samt lidt øl og snaps, ja en enkelt vand 
vil der også nok blive plads til.

I bedes venligst tilmelde/afmelde jer på kuponen nederst på siden snarest dog senest 
den 5. januar 2005 til Ole Garder i nr. 30.

Hampenyt
Ansvarshavende:

Ole Garder
Hampelandvej 30

3650 Ølstykke
47 10 06 03
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Haveaffald og storskrald...
Haveaffald må ikke sættes op på den store parkeringsplads - eller andre steder for den 
sags skyld - før til foråret. Hvis nogen beboer har haveaffald de gerne vil af med i løbet 
af vinteren - må de selv sørge for at få det transporteret væk - dette gælder naturligvis 
også juletræer.

I øvrigt er den store græsplæne ind mod kirken heller ikke beregnet til at smide haveaf-
fald på.

Bestyrelsen vil også gerne understrege at, storskrald må først sættes til afhentning 
dagen før den datoer der står i den vejledning som kommunen har sendt ud - heri står 
også  hvordan storskraldet skal behandles før det sættes ud til afhentning.

Nytårskur...

Ja!  Vi kommer ____ personer til nytårsfrokosten.

Desværre!  Vi/jeg kan ikke deltage i nytårsfrokosten.

Med venlig hilsen fra Hampelandvej nr. _______.

Med venlig hilsen fra Københavnsvej nr. _______.


